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Mutyzm wybiórczy (F94.0)  -

jest jedną z trzech kategorii zaburzeń 
funkcjonowania społecznego rozpoczynających 
się w dzieciństwie  lub  wieku młodzieńczym. 

Pozostałe dwa typy, to:

– Reaktywne zaburzenia przywiązania                                
w dzieciństwie (F94.1);

- Zaburzenia selektywności przywiązania                           
w dzieciństwie (F94.2).
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DEFINICJA –

Mutyzm wybiórczy (selektywny) -
to zaburzenie najczęściej rozwijające się                              
we wczesnym dzieciństwie, polegające na tym,                              
że dziecko nie odzywa się w pewnych sytuacjach                                                                         
(chociaż ma nie zaburzone rozumienie mowy),                                 
a rozmawia swobodnie w określonych 
okolicznościach. 

Najczęstszym wzorcem jest pełna komunikacja 
werbalna z rodzicami i rodzeństwem                                  
z całkowitym jej brakiem wobec nauczycieli                                  
i rówieśników w szkole.
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KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE 
MUTYZMU WYBIÓRCZEGO 

WG ICD-10

A. Ekspresja i rozumienie języka oceniane wg standaryzowanych testów
mieszczą się w granicach dwóch odchyleń standardowych, stosownie
do wieku dziecka

B. Możliwa do potwierdzenia niemożność mówienia w specyficznych
sytuacjach, w których mówienie jest od dziecka oczekiwane
(np. szkole), pomimo mówienia w innych sytuacjach

C. Czas trwania wybiórczego mutyzmu przekracza 4 tygodnie

D. Nie występują żadne z całościowych zaburzeń rozwojowych.

E. Zaburzenia nie wyjaśnia brak znajomości języka mówionego
wymaganego w sytuacjach społecznych, w których występuje
niemożność mówienia.
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RYS HISTORYCZNY

Zaburzenie zostało po raz pierwszy opisane
w 1877 r. przez Kussmaula i nazwane
„aphasia voluntaria”.

Termin mutyzm wybiórczy wprowadził po raz
pierwszy w 1934 r. Tramer.

Od tej pory rosło zainteresowanie problemem,
a obecnie zaburzenie znajduje swoje miejsce
zarówno w klasyfikacji DSM-IV-TR,
jak i ICD-10.
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EPIDEMIOLOGIA

Mutyzm wybiórczy – jest rzadko występującym
zaburzeniem. Częstość zaburzenia w populacji dzieci
i młodzieży wynosi 0,02%, a w populacji dzieci
leczonych psychiatrycznie 0,2%.

Dotychczasowe badania sugerują częstsze występowanie
mutyzmu u dziewczynek niż u chłopców.

Wiek występowania waha się między końcem okresu
rozwoju mowy a początkiem okresu dojrzewania.

Zaobserwowano nasilenie zaburzenia w wieku
3 i 6 lat, co odpowiada momentowi rozpoczęcia
przedszkola lub nauki w szkole.
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EPIDEMIOLOGIA

W tym okresie najczęściej występuje                                   
mutyzm przejściowy, ustępujący samoistnie.

Czas trwania mutyzmu selektywnego może wynosić
od kilku miesięcy do 2 lat i dłużej, a jego
utrzymywanie się dłużej niż do 10 r. ż. Jest czynnikiem
złym prognostycznie.

Dotąd nie udało się wykazać istotnych prawidłowości
dotyczących występowania i przebiegu mutyzmu
wybiórczego związanych z poziomem społeczno-
ekonomicznym, w jakim żyją dzieci, liczebnością dzieci
w rodzinie lub kolejnością urodzeń.
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ETIOLOGIA

Jest to zaburzenie o wieloczynnikowej etiologii,
którego rozwój może zależeć od współdziałania
czynników: 1. biologicznych, 2. środowiskowych oraz
3. indywidualnych predyspozycji dziecka.

1. Wśród czynników biologicznych wymienia się:
- organiczne uszkodzenia mózgu,
- najczęściej okołoporodowe,
- opóźniony, dysharmonijny rozwój psychoruchowy,
- zaburzenia rozwoju mowy, a także
- współistnienie podatności na zranienie z urazem

psychicznym, szczególnie w okresie w rozwoju mowy.
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ETIOLOGIA

W grupie urazów psychicznych wymienia się:
- nowe otoczenie
(początek nauki w szkole czy hospitalizacja),
- narodziny młodszego rodzeństwa,
- odrzucenie przez rodziców,
- różne formy przemocy wobec dzieci.

Najczęściej występujące cechy osobowości dzieci 
mutystycznych, to :

- społeczny lęk,
- wycofanie się,
- wrażliwość („upór”),
- nieśmiałość,
- kontrolowanie i manipulowanie otoczeniem,
- stawianie biernego oporu,
- zachowania agresywne.
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ETIOLOGIA
Ojcowie -

Opisuje się również charakterystyczne cechy ojca
dziecka mutystycznego, takie jak:

- obojętność emocjonalna,
- bierność,
- wiek powyżej 40 lat w chwili urodzenia dziecka.

Ojcowie tych dzieci bywają również:
- surowi i - agresywni.

Matki –
Matki z kolei są:

- nadopiekuńcze,
- lękowe,
- niedojrzałe emocjonalnie,
- często przejawiające cechy depresji.
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ETIOLOGIA

Na tle cech osobowości rodziców opisywany jest
wzorzec rodziny charakteryzujący się:

- ograniczoną komunikacją werbalną,

- monosylabicznymi rozmowami,

- lękliwością,

- rezerwą,

- a także różnymi zakazami dotyczącymi kontaktów

z otoczeniem.
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OBRAZ  KLINICZNY

Na charakterystyczny obraz dziecka z mutyzmem selektywnym,
oprócz wyżej opisanych cech osobowości, składa się
typowa sylwetka i zachowanie:

1 - Dzieci te trzymają głowę i ramiona lekko przygięte do przodu,
mają prosty kręgosłup oraz sztywne i napięte kończyny.

2 - Unikają one kontaktu wzrokowego z rozmówcą, kierują swoje
spojrzenie w dół lub w bok. Demonstrują stosunkowo ubogą
mimikę twarzy, a gdy się uśmiechają, ich usta pozostają
najczęściej zaciśnięte.

3 - Wyraz oczu świadczy jednak o tym, że dziecko stale interesuje
się otoczeniem i nie odrywa od niego swojej uwagi.

4 - Zahamowaniu mowy może też towarzyszyć zahamowanie
aktywności ruchowej.
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OBRAZ  KLINICZNY

Najczęstszy model
zachowania dziecka poza rodziną to:

- bojaźliwe wycofanie się z zahamowaniem
i biernością polegająca na stałej, czujnej
obserwacji otoczenia bez ujawniania emocji.

W domu natomiast dzieci te bywają:
- dominujące i pełne życia, 
- często są gadatliwe, uparte i obrażające się,  
- a nawet kłopotliwe i agresywne 
- oraz kontrolujące otoczenie,                                                      

a nawet manipulujące nim.
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OBRAZ  KLINICZNY

Dla dzieci z mutyzmem selektywnym                                                   
może być on sposobem na:

- redukcję lęków i niepokojów,
- unikanie nieprzyjemności,
- ale również metodą na uzyskiwanie korzyści choćby takich,

jak zwiększenie uwagi i troski czy zyskanie przywilejów.

Do często opisywanych zaburzeń towarzyszących należą:
- zaburzenia lękowe,
- depresje,
- moczenie mimowolne,
- zanieczyszczanie się kałem,
- zaburzenia jedzenia,
- tiki,
- nadpobudliwość psychoruchowa.
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ROZPOZNANIE  RÓŻNICOWE

Rozpoznanie mutyzmu selektywnego musi być
poprzedzone dokładną diagnozą:

- stanu psychicznego i                                                                            
- somatycznego dziecka.

Konieczne jest wykluczenie zaburzeń słuchu oraz 
neurologicznych zaburzeń mowy.

1 - Wywiad kliniczny,
2 - Obserwacja dziecka oraz
3 - Diagnoza psychologiczna, uwzględniająca poziom rozwoju

intelektualnego i wybiórczych trudności rozwojowych,
powinny być uzupełnione taśmą z nagranymi

rozmowami dziecka w domu
(lub w innych sytuacjach, w których dziecko mówi).
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ROZPOZNANIE  RÓŻNICOWE

W grupie zaburzeń psychicznych konieczne jest różnicowanie
z:

- całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, 

- upośledzeniem umysłowym, 

- zaburzeniami rozwoju mowy i języka, 

- innymi postaciami mutyzmu, 

- zaburzeniami depresyjnymi, 

- fobią społeczną, 

- schizofrenią.
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ROKOWANIE

Mutyzm wybiórczy można uznać za
zaburzenie o charakterze przejściowym, 

a nie przewlekłym,
ponieważ w wielu przypadkach dochodzi do ustąpienia

objawów.
U około 30 % dzieci objawy ustępują w czasie nauki

w szkole podstawowej.

Przyjmuje się, że rokowanie jest tym lepsze, im młodsze
dziecko, gdy zachorowało, a czas trwania zaburzenia
do momentu pierwszej interwencji terapeutycznej był
krótki.
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ROKOWANIE

Rokowanie pogarsza się dramatycznie, jeżeli objawy
mutyzmu wybiórczego utrzymują się

6 – 12 miesięcy,
a u 50% dzieci z tym zaburzeniem nawet po upływie 

5-10 lat nie udaje się uzyskać poprawy.

W badaniach longitudinalnych wykazano,
że u 18% dzieci z mutyzmem selektywnym w dzieciństwie,

w okresie wczesnej dorosłości pozostały nieznaczne objawy,
a u 58% nastąpiła całkowita remisja zaburzenia.

(W badaniu tym brakuje informacji, czy osoby te były leczone, czy pozostawały
bez pomocy).
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LECZENIE

Do metod znajdujących zastosowanie w leczeniu
mutyzmu wybiórczego zalicza się:

- terapię behawioralną,
- psychodynamiczną,
- rodzinną,
- farmakoterapię oraz
- różne interdyscyplinarne formy pomocy, zakładające

współpracę między rodzicami, klinicystami a szkołą.

Nie ma jednego zalecanego schematu postępowania,
dlatego dla każdego dziecka z mutyzmem selektywnym
powinien być przygotowany indywidualny plan leczenia,
który uwzględnia specyfikę problemu, jego wieloczynnikową
etiologię.
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LECZENIE – FARMAKOTERAPIA
(Fobia społeczna, Fobia szkolna, Selektywny mutyzm)

Istnieje pełen konsensus co do braku skuteczności
benzodiazepin.

Dobre efekty obserwowano, stosując fluoksetynę,
paroksetynę oraz moklobemid.

W fobii społecznej prostej korzystnie działa doraźnie
podanie propranololu lub klonidyny.
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